
িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
1.  মাছাঃ মারেশদা বগম,  ৩০ ামী- মাঃ আিম র ইসলাম ০৪ ০১ জামািনকা   
2.  মাছাঃ ফজিলতন ৩৯ ামী- মাঃ আিমর হামজা ০৫ ০১ ’’   
3.  মাছাঃ সােজদা বগম ১৯ িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন ০১ ০১ ’’   
4.  মাছাঃ া  ২৬ ামী- মাঃ জাহা ীর ০৪ ০১ ’’   
5.  মাছাঃ েলখা বগম ৩৮ ামী- মাঃ আঃ বােরক ০৫ ০১ ’’   
6.  মাছাঃ লাহান ৩৫ ামী- মাঃ না  ০৪ ০১    
7.   মাছাঃ নারিগছ ২৭ ামী- মাঃ সিলম ০৪ ০১ ’’   
8.  মাছাঃ নািছমা বগম ২৫ ামী- মাঃ শহী ল াহ ০৪ ০১ ’’   
9.  মাছাঃ আকিলমা বগম ৩০ ামী- মাঃ আলাল ০৪ ০১ ’   
10.  মাছাঃ র মা ২৫ ামী- মাঃ শাহীন ০৩ ০১ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
11.  মাছাঃ ছােলমা  ৩৮ ামী- মাঃ রইচ উি ন ০৩ ০১ জামািনকা   
12.  মাছাঃ সর ফা ২৩ ামী- মাঃ রইচ উি ন ০৩ ০১ ’’   
13.  মাছাঃ সারাইয়া ৩৭ ামী- মাঃ জয়নাল ০৪ ০১ ’’   
14.  মাছাঃ মিরয়ম বগম ৩৭ ামী- মাঃ জ র ল ইসলাম ০৫ ০১ ’’   
15.  মাছাঃ রাইয়া বগম ৩৫ ামী- মাঃ রিবজল ০৪ ০১ ’’   
16.  মাছাঃ আেনায়ারা বগম ৩২ ামী- মাঃ খারেশদ ০৫ ০১ ’’   
17.   াফালী রানী ৩৭ ামী- গ া রিব দাস ০৩ ০১ ’’   
18.   বাস মিত রানী ২৭  রাজন রিব দাস ০৬ ০১ ’’   
19.   কা লী রানী দাস ৩০  মিহ ষ ০৫ ০১ ’’   
20.   িমতা রানী দাস ২৪  িনর ন রিব দাস ০৪ ০১ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড নং াম পাড়া/মহল া মম  
21.   িগতা রানী  ২৯  িনরমল রিব দাস ০৩ ০১ জামািনকা   
22.  মাছাঃ ফিরদা বগম ৩৫ ামী- মাঃ জিসম উি ন ০৪ ০১ ’’   
23.  মাছাঃ রা ২৪ ামী- মাঃ◌া শখ ফিরদ ০৪ ০১ ’’   
24.  মাছাঃ জিমলা ২৪ ামী- মাঃ কিবর ০৩ ০১ ’’   
25.  মাছাঃ মাহারানী বগম ৩১ ামী- মাঃ রিবউল ইসলাম ০৪ ০১ ’’   
26.  মাছাঃ মােজদা বগম ৩৫ ামী- মাঃ মাজাে ল ০৫ ০১ ’’   
27.  মাছাঃ  মমতা বগম ৩৫ ামী- মা ন ০৫ ০১ ’’   
28.  মাছাঃ আকিলমা ৩৭ ামী- মাঃ লাতান ০৫ ০১ ’’   
29.  মাছাঃ রিশদা বগম ২৯ ামী- খিল র রহমান ০৪ ০১ ’’   
30.  মাছাঃ ইয়াজিমন ২৪ ামী- মাঃ ছাই ল  ০৩ ০১ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
31.  সােজদা  ৩৭ ামী- মাঃ লহাস ০৪ ০২ ব  আ া   
32.  সািহদা ৩২ ামী- কিরম ০৪ ০২ ’’   
33.  মােশ দা ২৫ ামী- মিমন ০৪ ০২ ’’   
34.  আ য়ারা ৩৫ ামী- জ র ল ইসলাম ০৪ ০২ ’’   
35.  মাছাঃ ম ৩৫ ামী- মাঃ তাফা ল ০৪ ০২ চংদািরয়া   
36.  হাছনা ৩৫ ামী- রল ইসলাম ০৪ ০২ ব  আ া   
37.  িশউলী ২১ ামী- িম ার ০৪ ০২ ’’   
38.  মাছাঃ ছািমরন ৩০ ামী- মাঃ রিফ ল ০৪ ০২ চংদািরয়া   
39.  মাছাঃ িশিরনা ২৭ ামী- মাঃ ছাই ল ইসলাম ০৫ ০২ ব  আ া   
40.  ঝন া আ ার ২৯ িপতা- ম  ০৩ ০২ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
41.  ক না ২৪ ামী- সাই ল ০৩ ০২ ব আ া   
42.  মাছাঃ ক না বগম ২১ ামী- মাঃ এনা ল  ০৩ ০২ চংদািরয়া   
43.  মিজনা ৩৫ ামী- রিবউল  ০৫ ০২ ব  অ া   
44.  মাছাঃ রী ২৫ ামী- মাঃ মারাদ ০২ ০২ ’’   
45.  হাছনা  ২৭ ামী- আল-আিমন ০৩ ০২ ’’   
46.  মাছাঃ ম রা ৩৯ ামী- আ স সামাদ ম ল ০৪ ০২ ’’   
47.  মাছাঃ মােলকা বগম ৩৩ ামী- মাঃ রিবউল আলম ০৪ ০২ ’’   
48.  মােশ দা ২৫ িপতা- মাতােলব ম ল ০৪ ০২ ’’   
49.  মাছাঃ উে  ল ম ২৭ ামী- মাঃ হলাল উি ন ০৩ ০২ ’’   
50.  মােজদা  ২৪ ামী- মাজাে ল ামািনক ০৪ ০২ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
51.  সােজদা ৩৫ ামী- আলম ০৩ ০২ ব  আ া   
52.  মাছাঃ লাভলী বগম ২৯ ামী- মাঃ ল ০৩ ০২ ’’   
53.  উে  ল ম ৩৫ ামী- মজ  ০৪ ০২ ’’   
54.  মাছাঃ মােমনা খা ন ২৯ ামী- মাঃ র ল আিমন ০৪ ০২ ’’   
55.  মাছাঃ জাহানারা বগম ৩৯ ামী- ম  িময়া ০৪ ০২ ’’   
56.  মাছাঃ িসমা  ২৪ ামী- মাঃ সািমউল ০৩ ০২ ’’   
57.   লাখী রানী  ২৮ ামী-  কশব চ   ০৪ ০২ ’’   
58.   সিবতা রানী ৩৫ ামী- িমলন চ  িব াস ০২ ০২ ’’   
59.  িবমলা রানী  ৩৫  িদেনশ চ  ০২ ০২ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
60.  মাছাঃ েলখা বগম ২৫ ামী- মাঃ হা  ০৪ ০২ ব  আ া   
61.  শফালী ৩২ ামী- সাই র  ০৪ ০২ ’’   
62.  মাছাঃ আ রী ৩৮ ামী- মাঃ িসরা ল ইসলাম ০৪ ০২ ’’   
63.  মাছাঃ ম য়ারা ৩৩ ামী- মাঃ শহী ল াহ ০৪ ০২ চংদািরয়া   
64.  লাভলী ২৭ ামী- র ইসলাম ০৩ ০২ ব  আ া   
65.  সাবানা ৩১ ামী- মাকেছদ ০৪ ০২ ’’   
66.  মাছাঃ ই  ৩৩ ামী- মা দ ০৪ ০২ ’’   
67.  মাছাঃ িফয়া বগম ৩৯ ামী- মাঃ বা  ০৫ ০২  নামাব  

বাঘােডাবা 
  

68.  িশিরনা বগম ৩৯ ামী- তারা িময়া ০৫ ০২ ’’   
69.  মাছাঃ রািজনা বগম ৩১ ামী-  রিবউল  ০৪ ০২ ব  আ া   
70.  রািশদা   ৩৫ ামী- আ  হািনফ ম ল ০৪ ০২ ব  আ া   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  



ওয়াড  নং  ◌ঃ  



 িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড নং াম পাড়া/মহল া মম  
71.  মাছাঃ া ২৪ ামী- মাঃ আছাদ ০৪ ০৩ পি ম আ া   
72.  মাছাঃ হােমদা ২৯ ামী- মাঃ স জ ০৪ ০৩ ’’   
73.  মাছাঃ নািছমা বগম ৩৯ ামী- মাঃ হািম র রহমান ০৫ ০৩ ’’   
74.  মাছাঃ ছােলমা ৩২ ামী-  চ ন িময়া ০৪ ০৩ ’’   
75.  মাছাঃ মিজনা খা ন ৩৩ ামী- মাঃ আিম ল ইসলাম ০৪ ০৩ ’’   
76.  মাছাঃ হাছনা বগম ২৫ ামী- মাঃ িবল াল হােসন বলাল ০৩ ০৩    
77.  মাছাঃ িশিরনা বগম ২৭ ামী- মাঃ হািফ র রহমান ০৪ ০৩ ’’   
78.  মাছাঃ জলমিল ২৫ ামী- অিবজল ০৪ ০৩ ’’   
79.  মাছাঃ হনা খা ন ২৭ ামী- রজাউল কিরম ০৪ ০৩ ’   
80.  মাছাঃ ময়না ৩৫ ামী- আলমগীর হােসন ০৪ ০৩    

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
81.  মাছাঃ েরজা ২৪ ামী- খাকন ০৪ ০৩ পি ম 

নামাব  
  

82.  মাছাঃ ছােনায়ারা বগম ৩০ ামী- মাঃ ফজ  ০৫ ০৩ ’’   
83.  মাছাঃ আ য়ারা ২৫ ামী- হলাল  ০৫ ০৩ পি ম আ া   
84.  লালী বগম ৩৩ ামী- মাঃ র ইসলাম ০৩ ০৩ ’’   
85.  িশিরনা বগম ২১ ামী- মাঃ ছাই ল ইসলাম ০৩ ০৩    
86.  মাছাঃ র  বগম ৩৬ ামী- শামছল হক ০৪ ০৩ ’’   
87.  আ য়ারা বগম ৩০ ামী- হােসন আলী ০৪ ০৩ ’’   
88.  সািবনা ইয়াসিমন ২৬ ামী- মাঃ মহিসন ০৪ ০৩ ’’   
89.  মাছাঃ মােজদা বগম ৩৫ ামী- মাঃ হাসান জামান াঃ ০৪ ০৩ ’’   
90.  মাছাঃ হিপ ২২ ামী- মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৫ ০৩ নামাব    

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড নং াম পাড়া/মহল া মম  
91.  মাছাঃ িশউলী ৩৭ ামী- মাঃ ঠা  িময়া ০৪ ০৩ পি ম আ া   
92.  রাইয়া বগম ৩০ ামী- হািব র রহমান ০৩ ০৩ ’’   
93.  মাছাঃ পারভীন ২৪ ামী- মাঃ শহী ল াহ ০৪ ০৩ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
94.  মাছাঃ রওশন আরা ৩৫ ামী- মাঃ আ ল াহ ০৩ ০৪ ব  রী   
95.  মাছাঃ নারিগস ২৯ ামী- িলটন িময়া ০৪ ০৪ ’’   
96.  মাছাঃ শাহানা বগম ৩০ ামী- মাঃ এফাজ আলী ০৫ ০৪ ’’   
97.  মাছাঃ ফিরদা বগম ৩৩ ামী- মাঃ শ র ম ল ০৫ ০৪ ’’   
98.  মাছাঃ পারভীন ২২ ামী-  রিফ ল ইসলাম ০৪ ০৪ ’’   
99.  মাছাঃ ির া বগম ২৩ ামী- মাঃ বা ল ০৪ ০৪ ’’   
100.  মাছাঃ বােনছা বগম ২৫ ামী- মাঃ আঃ রিহম ০৪ ০৪ ’’   
101.  মাছাঃ সােজদা খা ন ২৭ িপতা- মাঃ রা  িময়া ০৩ ০৪ ’’   
102.  মাছাঃ নাজমা খা ন ২৬ ামী- মাঃ শািমম ০৪ ০৪ ’’   
103.  রােকয়া বগম ৩৮ ামী- মাঃ বলাল উি ন ০৪ ০৪ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
104.  মাছাঃ আেলয়া বগম ৩০ ামী- মাঃ শিহদ িময়া ০৪ ০৪ ব  রী   
105.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম ৩১ ামী- মাঃ জিরপ ফারাজী ০৪ ০৪ ’’   
106.  মাছাঃ েলখা আ ার ২৩ িপতা- মাঃ বাবর আলী ০৩ ০৪ ’’   
107.  িফয়া বগম ২৭ ামী- আববাছ আলী শখ ০৬ ০৪ ’’   
108.  রিশদা বগম ৩০ ামী- মাঃ লাল ০৩ ০৪ ’’   
109.  মাছাঃ আছমা বগম ৩৭ ামী- মাঃ মাজা িময়া ০৪ ০৪ ’’   
110.  রজাহান ৩৮ ামী- মিজদ শখ ০৪ ০৪ ’’   
111.  মাছাঃ স া বগম ২৬ ামী- মাঃ জগ ল পাশা ০৩ ০৪ ’’   
112.  মাছাঃ আকিলমা বগম ৩৪ ামী- মাঃ হার ন ০৪ ০৪ ’’   
113.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম ৩৫ ামী- মাঃ জ র ল ইসলাম ০৫ ০৪ ’’   
114.  মাছাঃ সােজদা বগম ৩৮ ামী- মাঃ  কােশম ০৪ ০৪ ব  রী   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



 িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
115.  মাছাঃ িনপা ১৯ িপতা- মাঃ রনবী ০৩ ০৫ পি ম রী   
116.  মাছাঃ মেনায়ারা  ৩৭ ামী- মাঃ িম  ০৪ ০৫ ’’   
117.  মাছাঃ মাহ জা বগম ৩৩ ামী- মাঃ মিজ র রহমান ০৫ ০৫ ’’   
118.  মাছাঃ েরজা বগম ৩০ িপতা- মাঃ ন র ল ইসলাম ০৩ ০৫ ’’   
119.  মাছাঃ খােশ দা বগম ৩৭ ামী- মাঃ আলী আকবর ০৫ ০৫ ’’   
120.  মাছাঃ র মানা ২৪ ামী- মাঃ বাব  ০৩ ০৫ ’’   
121.  মাছাঃ িশিরনা বগম ৩৭ ামী- মাঃ হা ী কামার ০৪ ০৫ ’’   
122.  মাছাঃ অ না ৩৫ ামী- মাঃ আলী হােসন ০৩ ০৫ ’’   
123.  মাছাঃ িহদা বগম ২৫ ামী- মাঃ আমা র ০৩ ০৫ ’’   
124.  মাছাঃ িশমা বগম ২২ ামী- মাঃ মাহ জ ০৩ ০৫ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
125.  মাছাঃ রােশদা বগম ৩৩ ামী- মাঃ আ ল াহ ০৩ ০৫ পি ম রী   
126.  মাছাঃ র িজনা ২৫ ামী- মাঃ ডািলম ০৪ ০৫ ’’   
127.  মাছাঃ আফর জা  ৩০ ামী- মাঃ আলাউি ন ০৪ ০৫ ’’   
128.  মাছাঃ হািস ২৭ ামী- মাঃ মিম র ইসলাম ০৪ ০৫ ’’   
129.  মাখেলছা বগম ৩২ ামী- আঃ জববার ০৫ ০৫ ’’   
130.  মাছাঃ রজাহান ২৫ ামী- মাঃ জামালী ০৫ ০৫ ’’   
131.  মাছাঃ হাসনা বগম ২৪ ামী- মাঃ শাহজাহান আলী ০৪ ০৫ ’’   
132.  মাছাঃ িবলিকছ ৩০ ামী- মাঃ বা ল  ০৪ ০৫ ’’   
133.  মাছাঃ ফিরদা বগম ৩০ ামী- মাঃ ফরহাদ আলী ০৪ ০৫ ’’   
134.  মাছাঃ পা া বগম ৩০ ামী- মাঃ হাসমত আলী ০৫ ০৫ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
135.  লাভলী আ ার ২৯ ামী- মাঃ জন ০৩ ০৫ পি ম রী   
136.  মাছাঃ চ নমিন ২৯ ামী- মাঃ ফরহাদ ০৪ ০৫ ’’   
137.  মাছাঃ ফােতমা ৩৫ ামী- আঃ বােরক ০৫ ০৫ ’’   
138.  মাছাঃ নািছমা ২৩ ামী- মাঃ জিসম ০৩ ০৫ ’’   
139.  মাছাঃ মাহ দা বগম ৩৫ ামী- মাঃ লতান ০৪ ০৫ ’’   
140.  মাছাঃ মােজদা ৩০ ামী- মাঃ আিম র ইসলাম ০৩ ০৫ ’’   
141.  নািছমা ২৩ ামী- মাঃ স জ ০৪ ০৫ ’’   
142.  মাছাঃ রওশনারা (র বী) ৩৩ ামী- মাঃ হা ান িময়া ০৩ ০৫ ’’   
143.  রাইয়া বগম ২৯ ামী- বাদশা ০৩ ০৫ ’’   
144.  মাছাঃ আফেরাজা ৩৫ ামী- মাঃ লাল িময়া ০৩ ০৫ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
145.  মাছাঃ নািগ স ৩০ ামী- মাঃ আলম ০৪ ০৫ পি ম রী   
146.  মাছাঃ িশ ী ২৮ ামী- মাঃ মাজাে ল ০৪ ০৫ ’’   
147.  মাছাঃ রাইয়া ৩৩ ামী- মাঃ  ০৩ ০৫ ’’   
148.  পারভীন আ ার ২৪ ামী- িব  িময়া ০৫ ০৫ ’’   
149.  মাছাঃ র িম ২১ িপতা- আিমর হামজা ০৪ ০৫ ’’   
150.  মাছাঃ কিনকা ১৯ ামী- মাশারফ ০৩ ০৫ ’’   
151.  মাছাঃ হাসনা ২৪ িপতা- মাঃ চট  ০৩ ০৫ ’’   
152.  মাছাঃ আছমা ৩০ ামী- মাঃ  ০৪ ০৫ ’’   
153.  মাছাঃ মােশ দা বগম  ৩৫ ামী- মাঃ আঃ আওয়াল শখ ০৫ ০৫ ’’   
154.  মাছাঃ আেনজা বগম ৩৩ ামী- মাঃ শহী ল াহ ফিকর ০৪ ০৫ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
155.  মাছাঃ ব লা বগম ৩৫ ামী- মাঃ বা ল ০৫ ০৫ পি ম রী   
156.  মাছাঃ মিরনা  ৩০ ামী- মাঃ আিল র  ০৩ ০৫ ’’   
157.  মাছাঃ আিছয়া  ৩০ ামী- মাঃ মিফজ ০৪ ০৫ ’’   
158.  মাছাঃ আরিজনা ৩০ ামী- মাঃ শহী ল াহ ০৪ ০৫ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
159.  মাছাঃ উষা খা ন ২৩ ামী- মাঃ আলম ০২ ০৬ ঢা য়াবাড়ী   
160.  মাছাঃ পারভীন আ ার ২৫ ামী- মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৩ ০৬ ’’   
161.  মাছাঃ মমতা বগম ২৯ ামী- মাঃ আিজজল ০৪ ০৬ ’’   
162.  মাছাঃ হােলমা খা ন ২২ ামী- মাঃ আঃ রা াক ০৩ ০৬ তঘিরয়া   
163.  মাছাঃ জিরনা বগম ২৭ ামী- মাঃ আঃ রিশদ ০৪ ০৬ ’’   
164.  মাছাঃ িশ ী খা ন ২৫ ামী- মাঃ আিন র রহমান ০৪ ০৬ বা আটা   
165.  কামর ন নছা ২৯ ামী- িমজা মাঃ সাম ল আলম ০৫ ০৬ ’’   
166.  মাছাঃ নািছমা বগম ৩০ ামী- মাঃ শাহজাহান ০৪ ০৬ ’’   
167.  আেনছা বগম ২৭ ামী- আছা ল াহ ০৫ ০৬ ঢা য়াবাড়ী   
168.  মাছাঃ আি য়া  ৩৬ ামী- মক ল ০৩ ০৬ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
169.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম ৩৪ ামী- মাঃ আয় ল হক ০৪ ০৬ ঢা য়াবাড়ী   
170.  মাছাঃ হািলমা বগম ৩৭ ামী- মাঃ জয়নাল আেবদীন ০৪ ০৬ তঘিরয়া   
171.  মাছাঃ বািশ বগম ৩৩ ামী- মাঃ মাজা ফর হােসন ০৪ ০৬ ’’   
172.  মেমনা বগম ৩২ ামী- আলাল ০৪ ০৬ ঢা য়াবাড়ী   
173.  িরনা রানী দাস ৩৮ ামী- কালা চান দাস ০৪ ০৬ ’’   
174.  মাছাঃ রিজয়া বগম ৩৮ ামী- মাঃ মগর আলী ০৪ ০৬ তঘিরয়া   
175.  মাছাঃ আ রী বগম ৩৫ ামী- সাহরাব আলী ০৫ ০৬ ঢা য়াবাড়ী   
176.  িমনারা ২৯ ামী- জ র ল  ০৪ ০৬ ’’   
177.  মাছাঃ র িব ২৯ ামী- িমজা মাঃ রছািলন ০৪ ০৬ বা আটা   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



 িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
178.  মাছাঃ ছােনায়ারা ৩২ ামী- মাঃ বা  িময়া ০৫ ০৭ নাওঘাটা   
179.  মাছাঃ অেশনা বগম ২৬ ামী- মাঃ আববাস আলী ০৩ ০৭ আলাইরপাড়   
180.  মাছাঃ ছািকনা বগম ২৭ ামী- আছা ল াহ ০৩ ০৭ ’’   
181.   তাছিলমা বগম ২৩ িপতা- মাঃ সংেশর আলী ০৪ ০৭ নাওঘাটা   
182.  আয়শা ৩০ ামী- মাঃ হার র রিশদ ০৪ ০৭ ’’   
183.  তাহিমনা ১৮ িপতা- মাঃ মমতাজ উি ন ০৩ ০৭ ’’   
184.  মাছাঃ শিরফা আ ার ২৯ ামী- মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৪ ০৭ আলাইরপাড়   
185.  মাছাঃ নািছমা ৩৩ ামী- মাঃ হােসন আলী ০৪ ০৭ নাওঘাটা   
186.  মাছাঃ ছািবনা বগম ২৭ িপতা- মাঃ ছাই ল ইসলাম ০৪ ০৭ ’’   
187.  মাছাঃ িল বগম ৩১ ামী- র ামান ০৪ ০৭ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
188.  ম য়ারা পারভীন ১৮ িপতা- মাঃ মাজাে ল হক ০২ ০৭ নাওঘাটা   
189.  মাছাঃ বােনছা বগম ৩৫ ামী- মাঃ হােসন ম ল ০৪ ০৭ আলাইরপাড়   
190.  মাছাঃ সােনায়ারা বগম ২৬ ামী- মাঃ গালাম মাস ফা ০৩ ০৭ ’’   
191.  মাছাঃ রমা বগম ১৯ ামী- শাম ল ০২ ০৭ নাওঘাটা   
192.  নাজমা আ ার ৩৫ ামী- মাহ ল আলম ০৩ ০৭ ’’   
193.  মাছাঃ আফেরাজা বগম ৩৫ ামী- মাঃ লহাস ০৪ ০৭ আলাইরপাড়   
194.  মাছাঃ রবা  ২৭ ামী- কিলম উি ন ০৪ ০৭ নাওঘাটা   
195.  মাছাঃ নািছমা আ ার ২১ ামী- মাঃ আ ল কােশম ০৩ ০৭ আলাইরপাড়   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



 িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
196.  মাসিলমা বগম ২৩ ামী- ছািমউল ০২ ০৮ বাঘােডাবা   
197.  মাছাঃ লাভলী ২৬ ামী- মাজহার ল ইসলাম ০৩ ০৮ ’’   
198.  কিহ র  ৩৪ ামী- হার ন ০৫ ০৮ ’’   
199.  কা লী ৩০ ামী- ছাই র  ০৩ ০৮ ’’   
200.   িশ ী রানী দাস ২৯ িপতা- হেরন দাস ০৪ ০৮ ’’   
201.  মাছাঃ আ য়ারা ৩০ ামী- হলাল  ০৩ ০৮ ’’   
202.  মাহ জা বগম ৩৩ ামী- মাঃ বলাল  ০৩ ০৮ মিলকাডা া   
203.  মাছাঃ স রা  ৩২ ামী- জােহদ আলী শখ ০৪ ০৮ ’’   
204.  স জা বগম ৩০ ামী- মাঃ লতান ০৩ ০৮ বাঘােডাবা   
205.  মাছাঃ মিছরন বগম ৩৮ ামী- ইেম জ আলী ০৫ ০৮ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
206.  মাছাঃ হািফজা বগম ৩৯ ামী- িসরা ল ইসলাম ০৪ ০৮ বাঘােডাবা   
207.  আে াজা ৩৫ ামী- তােলব ০৫ ০৮ ’’   
208.  রজাহান ২৫ ামী- মাঃ আিলম ০৩ ০৮ ’’   
209.  িফয়া বগম ৩২ ামী- মাঃ আবল হােসন ০৫ ০৮ ’’   
210.  মােলহা বগম ৩৪ ামী- রিফ ল ইসলাম ০৪ ০৮ ’’   
211.  মাছাঃ রািজয়া বগম ২৯ ামী- মাঃ হলাল উি ন ০৪ ০৮ ’’   
212.  সােহরা ৩৮ ামী- গাজী রহমান ০৪ ০৮ ’’   
213.  আিছয়া বগম ৩৫ ামী- আয়জল ০৫ ০৮ ’’   
214.  মাছাঃ রােবয়া বগম ২৫ ামী- মাঃ িমজা র রহমান ০৩ ০৮ মিলকাডা া   
215.  মাছাঃ কিনকা বগম ১৮ ামী- মাঃ েয়ল ০২ ০৮ ’’   
216.   িনর রানী দাস  ৩৪ ামী-  অ ল চ  দাস ০৩ ০৮ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

217.  মাছাঃ সিলমা বগম ৩০ ামী- মাঃ র ল আিমন ০৪ ০৯ িগ া বাঘােডাবা   
218.  মাছাঃ েলখা বগম ২৮ ামী- মাঃ লাল উি ন ০৩ ০৯ বাঘােডাবা   
219.  মাছাঃ হাসনা বগম ৩০ ামী- মাঃ সােহল ০৪ ০৯ িগ া বাঘােডাবা   
220.  জ রা বগম ৩৫ ামী- ওয়ােজদ ০৪ ০৯ আরজবাগিদয়া   
221.  মাছাঃ র িজনা বগম ২৭ ামী- আলফাছ ০৪ ০৯ বাঘােডাবা   
222.  মাছাঃ পালী বগম ২৪ ামী- মাঃ আলী র খান ০৪ ০৯ ’’   
223.  মাছাঃ মমতা বগম ৩৫ ামী- মাঃ ই ািহম সক ০৪ ০৯ ’’   
224.  মাছাঃ রােশদা বগম ৩৫ ামী- মাঃ সানাহার  ০৩ ০৯ ’’   
225.  মাছাঃ নািছমা বগম ৩৭ ামী- মাঃ আঃ হািমদ ০৫ ০৯ ’’   
226.  মাছাঃ আছমা বগম ৩৫ ামী- মাঃ তােলব আলী ০৫ ০৯ ’’   

 
ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 

 
াÿর                       ◌ঃ 

 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 



িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা বাছাই/ িনব াচেনর তািলকার ড়াম   ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়নঃ ৬নং আ া, উপেজলাঃ মলা হ, জলাঃ জামাল র। 
 

িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবাের সদ  সং া ওয়াড  নং াম পাড়া/মহল া মম  
227.  মাছাঃ আেমনা বগম ৩৭ ামী- মাঃ হািনফ উি ন ০৪ ০৯ িগ া বাঘােডাবা   
228.  গালাপী ২৫ িপতা- মাঃ গা ফার আলী ০৪ ০৯ বাঘােডাবা   
229.  মাছাঃ সািফয়া বগম ২৫ ামী- মাঃ সার য়ার ০৪ ০৯ ’’   
230.  মাছাঃ িজ াহ বগম ৩৪ ামী- মাঃ হলাল উি ন খান ০৪ ০৯ িগ া বাঘােডাবা   

 
 

ড়াম  তািলকা তকারী  ◌ঃ 
 

াÿর                       ◌ঃ 
 
 
পদবী                        ◌ঃ সদ -সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  
ওয়াড  নং                     ◌ঃ 

 
াÿরঃ 

 
 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম  

 
 

াÿর    ◌ঃ 
 
 
পদবী      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,সদ -সিচব,উপেজলা িভিজিড কিম / 
                  ইউএনও ক ক অিপ ত দািয় া  কম কতা 
ওয়াড  নং  ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
 

াÿর                          ◌ঃ 
 
পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনব াহী অিফসার ( ইউ এন ও), 
                                     সভাপিত, উপেজলা- িভিজিড কিম  
 

 


